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Procedimento Concursal, para contratação por termo certo, de um 

técnico superior na área das Ciências da Nutrição/Dietética 

 

Por deliberação da Direção encontra-se aberto Procedimento Concursal, para 

contratação a termo certo, de um técnico superior na área das Ciências da 

Nutrição/Dietética 

 

Vínculo Contratual: contrato de trabalho a termo certo 

 

Local de trabalho: Delegação da ADL em Santiago do Cacém e respetiva área de 

intervenção (Litoral Alentejano) 

 

Caracterização do Posto de Trabalho: 

Exercer funções no âmbito do projeto Alimentação Saudável no Litoral 

Alentejano, designadamente: 

- Sistematização de informação técnica e científica de forma normalizada sobre 

alimentação saudável e produção de conteúdos para materiais relacionados com a 

temática; 

- Organização e participação em eventos e workshops por público-alvo (jovens, idosos, 

escolas, agentes económicos, cuidadores informais e população em geral, entre outros 

que se vierem a revelar importantes); 

- Organização e participação em eventos e sessões de trabalho com os agentes locais 

relacionados com a temática; 

- Fornecimento de contributos/INPUTS para todas as atividades do projeto, bem como 

em outras atividades de interesse, e promovidas, pela ADL, relacionadas com a sua 

área de atuação. 
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Requisitos de Admissão: 

- Licenciatura na área das Ciências da Nutrição/Dietética com inscrição na Ordem dos 

Nutricionistas; 

- Capacidade de organização e de trabalho em equipa; 

- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

- Disponibilidade imediata; 

- Carta de condução (tipo B). 

 

Métodos de seleção:  

Avaliação Curricular (com carácter eliminatório) e Entrevista de Avaliação de 

competências (com carácter eliminatório) 

 

A avaliação curricular (A.C.) será calculada através da média aritmética ponderada das 

classificações quantitativas dos elementos a avaliar, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

A.C.=(habilitação académica*35% + Formação Profissional*40% + Avaliação de 

desempenho*25%) 

 

A entrevista de avaliação de competências é avaliada segundo os níveis classificativos 

de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corresponde, 

respetivamente as classificações de 20, 16, 12, 8,4 e 0 valores. 

A ordenação final dos candidatados que completem o procedimento concursal é 

efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média 

aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de 

seleção 

 

A valoração final (V.F.) dos métodos de seleção será obtida através da seguinte fórmula  

V.F. – (Avaliação curricular*55%+Entrevista de avaliação de competências*45%) 

 

NOTA: Serão excluídos os candidatos que tenham obtido uma valoração final inferior a 

10 valores 
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Critérios de desempate: 

- Experiência de trabalho na área das Ciências da nutrição/dietética 

- Idade até 35 anos de idade 

- Residência no Litoral Alentejano 

 

Composição do Júri: 

Maria João Duarte Pereira – Técnica superior de Economia e Coordenadora Geral da 

ADL  

Maria José Rosa – Técnica superior de Engenharia Agro-Florestal 

Cristina Messias – Técnica superior de Contabilidade e Finanças 

 

Forma e prazo para apresentação de candidaturas: 

 

Forma: as candidaturas deverão ser formalizadas em suporte de papel e entregues na 

delegação da ADL, sito: Rua de Santiago lote 5 - ZAM - 7540 - 235 Santiago do Cacém 

ou por email para adl.alentejano@mail.telepac.pt 

 

Prazo - 10 dias uteis após publicação no site 

 

A apresentação das candidaturas, deverá ser sempre acompanhada dos 

seguintes documentos: 

Curriculum Vitae, cópias de documento de identificação, certificado de habilitações, 

comprovativo de outras formações e declaração de serviço prestado noutras entidades 

empregadoras (se existir) 

 

Remuneração: 1.200€ 

Subsídio de Almoço diário: 5,20€ 

 

A publicitação dos resultados será afixada na delegação da ADL em Santiago do 

Cacém 
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